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Hoofdstuk 1. Algemeen 

 

§ 1.1. Begripsbepalingen 

Artikel 1.1.1 

1. In dit besluit wordt verstaan onder: 

a. de wet: de Wet luchtvaart; 

b. gebouwen met een gezondheidszorgfunctie: hetgeen daaronder wordt verstaan in 

artikel 1 van het Bouwbesluit; 

c. gebouwen met een onderwijsfunctie: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 

1 van het Bouwbesluit; 

d. gebouwen met een kantoorfunctie: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1 

van het Bouwbesluit. 

2. In dit besluit wordt onder «gebouw» of «woning» tevens verstaan: woonboot. 

3.  In dit besluit wordt onder «laserinstallatie» verstaan: alle lichtbronnen  

     waarvan de lichtintensiteit zo hoog is dat deze ernstige hinder veroorzaakt of kan  

     veroorzaken voor de luchtvaart. 

 

§ 1.2. Het luchthavengebied en het beperkingengebied 

Artikel 1.2.1 

1. Het luchthavengebied is het gebied dat als zodanig is aangewezen op de kaart in 

bijlage 1 bij dit besluit. 

2. Het beperkingengebied is het gebied dat als zodanig is aangewezen op de kaart in 

bijlage 2 bij dit besluit. 

 

 

Hoofdstuk 2. Regels omtrent de bestemming en het gebruik van de grond 

 

§ 2.1. Regels binnen het luchthavengebied 

Artikel 2.1.1 

De gronden die bestemd zijn voor het banenstelsel van de luchthaven zijn als zodanig 

aangewezen op de kaart in bijlage 1 bij dit besluit. 

 

§ 2.2. Regels binnen het beperkingengebied 

Artikel 2.2.1 

1. Op de gronden die op de kaarten in bijlage 3 bij dit besluit met nummer 1 zijn 

aangewezen, zijn geen gebouwen toegestaan, behoudens bestaand gebruik van 

gebouwen met een kantoorfunctie of van bedrijven. 

2. Op de gronden die op de kaarten in bijlage 3 bij dit besluit met nummer 2 zijn 

aangewezen, zijn geen gebouwen toegestaan, behoudens bestaand gebruik van 

gebouwen met een kantoorfunctie of van bedrijven. 

3. Op de gronden die op de kaarten in bijlage 3 bij dit besluit met nummer 3 zijn 

aangewezen, zijn geen gebouwen toegestaan, behoudens bestaand gebruik. 

4. Op de gronden die op de kaarten in bijlage 3 bij dit besluit met nummer 4 zijn 
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aangewezen, zijn geen woningen, woonwagens, gebouwen met een onderwijsfunctie 

of gebouwen met een gezondheidszorgfunctie toegestaan, behoudens bestaand 

gebruik. 

5. Van bestaand gebruik als bedoeld in het eerste tot en met vierde lid, is sprake indien 

op 20 februari 2003 op de desbetreffende plaats een gebouw rechtmatig aanwezig is 

en overeenkomstig de bestemming wordt gebruikt, of voor 20 februari 2003 een 

bouwvergunning is verleend voor dit gebouw op de desbetreffende plaats, mits binnen 

zes maanden na die datum een begin met de werkzaamheden is gemaakt. 

6. Ten aanzien van degene die op 20 februari 2003 rechtmatig gebruiker is van een 

woning of een woonwagen op de gronden die op de kaarten in bijlage 3 van dit besluit 

met de nummers 1 en 2 zijn aangewezen, kan indien sprake is van bestaand gebruik 

als bedoeld in het vijfde lid, beëindiging van dit gebruik niet worden gevergd. 

7. In afwijking van het eerste tot en met vierde lid, zijn daarin bedoelde gebouwen 

eveneens toegestaan voor zover dit in overeenstemming is met een verklaring van 

geen bezwaar als bedoeld in artikel 8.9 van de wet. 

Artikel 2.2.2 

1. Op de gronden die zijn aangewezen op de kaarten in bijlage 4 bij dit besluit zijn geen 

objecten en geen bomen of struiken toegestaan die hoger zijn dan de in die bijlage 

aangegeven maximale waarden.  

2. In afwijking van het eerste lid is een object dat hoger is dan de desbetreffende 

maximale waarde toegestaan indien: 

a. het object opgericht of geplaatst is overeenkomstig een bouwvergunning of een 

aanlegvergunning dan wel een omgevingsvergunning, of voor het object een 

dergelijke vergunning is verleend en 

b. de vergunning is verleend voor 1 juli 2014, mits binnen zes maanden na die datum 

een begin met de werkzaamheden is gemaakt. 

3.  In afwijking van het eerste lid is een object dat hoger is dan de desbetreffende 

maximale waarde eveneens toegestaan voor zover dit in overeenstemming is met een 

verklaring van geen bezwaar als bedoeld in artikel 8.9 van de wet. 

4. Op de in het eerste lid bedoelde gronden is het verboden zonder of in afwijking van 

een omgevingsvergunning werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te 

voeren, voor zover deze werken of werkzaamheden reiken tot een hoogte boven de in 

dat lid bedoelde maximale waarden. 

5.  Op de in het eerste lid bedoelde gronden worden bomen en struiken zodanig 

onderhouden dat zij niet hoger worden dan de in dat lid bedoelde maximale waarden. 

Artikel 2.2.3 

1. Op de gronden die zijn aangewezen op de kaart in bijlage 5 bij dit besluit is een 

grondgebruik of een bestemming binnen de volgende categorieën niet toegestaan: 

a. industrie in de voedingssector met extramurale opslag of overslag; 

b. viskwekerijen met extramurale bassins; 

c. opslag of verwerking van afvalstoffen met extramurale opslag of verwerking; 

d. natuurreservaten en vogelreservaten; 

e. moerasgebieden en oppervlaktewateren groter dan 3 hectare. 

2. In afwijking van het eerste lid is dit grondgebruik of deze bestemming toegestaan 

voor zover dit gebruik of deze bestemming rechtmatig is op 20 februari 2003. 

3. In afwijking van het eerste lid is dit grondgebruik of deze bestemming eveneens 

toegestaan voor zover dit in overeenstemming is met een verklaring van geen 

bezwaar als bedoeld in artikel 8.9 van de wet. 

Artikel 2.2.4 
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1. Op de gronden die zijn aangewezen op de kaart in bijlage 6, behorende bij dit 

besluit, is geen gebruik toegestaan van: 

a. een windturbine die met de tiphoogte steekt door een vlak met een 

maatgevende toetshoogte zoals opgenomen in de in bijlage 4 opgenomen 

kaart, met een ashoogte van meer dan 35 meter, of in geval van plaatsing op 

een gebouw, met een tiphoogte van meer dan 5 meter, dan wel meer dan 35 

meter voor gebouw en tiphoogte tezamen; 

b. een vaste laserinstallatie. 

2. In afwijking van het eerste lid is het gebruik, bedoeld in dat lid, toegestaan voor 

zover dit rechtmatig is op 1 juli 2014. 

3. In afwijking van het eerste lid is het gebruik, bedoeld in dat lid, toegestaan voor 

zover dit in overeenstemming is met een verklaring van geen bezwaar als bedoeld 

in artikel 8.9 van de wet. 

 

 

Hoofdstuk 3. Slotbepalingen 

 

Artikel 3.1 

Het recht zoals dat gold onmiddellijk voor 1 juli 2014 blijft van toepassing ten aanzien 

van een verklaring van geen bezwaar als bedoeld in artikel 8.9 van de wet waarvan de 

aanvraag is ingediend voor dat tijdstip. 

Artikel 3.2 

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 2014. 

Artikel 3.3 

Dit besluit wordt aangehaald als: Luchthavenindelingbesluit Schiphol. 

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het 

Staatsblad zal worden geplaatst. 
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